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ADALÉK A BOSZORKÁNYPEREKHEZ.

(Közli Rómer tlóris.)

Eddig a magyar nemzet történelme egyedül a királyok tör-

ténelmébl állt; ezek törvényei- viszontagságai- háborúi- csa-

ládi viszonyaival be volt fejezve a magyarok történelme is.

A nép életével, kifejldésével, tudományok- és mvészetek-

ben! elhaladásával
,

polgári és erkölcsi állapotával nem so-

kat tördtünk
,
bár krónikáink és okmányaink erre nézve

töménytelen anyagot foglalnak.

Mindeddig kinevettek, ha boszorkány perek után jártam

vagy félvállal néztek, hogy okos, folvilágosodott ember létemre

ily ostobaságokkal nem restellek veszdni; hagyján, én igen

érdekesnek találtam a népet, a városok és faluk egész népsé-

gét balhitében megismerni
; a bölcs bírákat és az ellenfelek

vádlóik és védik silány okoskodásait szóról szóra követni.

Ezen vád nem csak a katolikusokat illeti, a felvilágosodott

protcstantismus, nem buzgolkodott kevesebbé a boszorkányok

ellen, és Németország némely tartományaiban napi renden volt

a szerencsétlen gyógyitó asszonyok elégetése.

Kutatásira közt sikerült több érdekes pert fölfedeznem,

melyek a boszorkányok hazánkban! ügyére nem csekély vi-

lágot árasztandanak. Nevezetesen Komárom városa egyikjegy-

zkönyvében akadtam nyomára egy I589ki évben tárgyalt

perre, mely bár világosan a boszorkányságróli vádot ki nem
mondja, a büntetés neme — az elégetés — miatt még is oda

látszik mutatni, hogy a bnös boszorkányságról vádoltatott; s
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így ezen adat, eddig legrégiehfo, melyet c tárgyra vonatkozó-

lag felmutathatunk.

Minden, ezen ügyre vonatkozó, adatot szívobch fogadunk

és közlünk, s igy eddigi hanyagságunkat és közönbössógiinket

ezen érdekes néphiedelmi-tévcdés iránt szeretnék némileg

pótlani,

I.

Ns. Komárom városa Jegyzkönyvében, melynek címe:

Protncola ab Ao 1587 usqtte inclusive 18 Januarii 1680. 7-ik

lapján ezek olvashatók:

Anno 1589 Vgj mint 31. djo Augusti

Hozattak Minekwnli ekelreöl égj Teörwint az melj Teör-

went Ottis Isten szerent megli lattanait, hágj az alpeörös ha-

zad Magaual purgallja Magatt, azertt Mys ez Tamisagikatt

megli erttwen az mj Teörwenwnk es az mj lelki esmorctwnk

szerent Vgj találtuk bgj húzón eöteöd magaual purgallja ma-

gatt, ha peniglen megh nem inenthetj magatt tehatt az fel

peörcos eskügjek reá harmad magaual ltogj az cö fja az

myatt holt megh . es az miatt az teörwenj talnlta égessék megli.

8 lapon pedig: Anno 1589 23 díe angusti *)

Ilijén Tcörwent Találtunk az Ekli Balogh Qjeörgj keö-

zeött es az más fel keözeött hogj az alperes hnzeon eöteötl

magaual Mencgje magút ha penigh megh nem Menthet) ma-

gatt telialt jtz fel peres harmad magaual eskwggjek reá hogj

az e fija az Myatt holt megh. es az miatt az Teörurn Ta-

lálta hogj megh Égessek Ygjan azon Toiiruenye.

II.

Anno 1627. En Komarom Vftrmegjonnk Vice Ispania

Laki Janó. Lerincz Benedek és Chechi Gicörgj. ezen Var-

megionck szolgabiraia és esküttie. Inquiraltunk 19 die Febr.

Lakon és szakalloson. Iliién módón. **)

í) Szakallasi Tót János megh esküt, hiti után azt ual-

*) Az években és hónapok napjaiban ezen jegyzikönyvben sem mi rt Hal

nincsen.

**) ® jegyzkönyv közlését szert is Isrtjnk igen érdekesnek, mert több

helységnek majdnem összes lakóéival megismerkedhetünk.
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lia hogi eÜ semmit sem tud. Chepi András hogi egjebet, ha-
nem NB. eketsen azt hallotta hogi mikor az eketsi Taltats
János matkaiacrt. niaradrae auagj mellekfalura Chepi András
tsapta uolna az Koehi elöl ogiek louat az földhöz a ki min-
gjarast szörniü halallal megh holt. Az apia felöl Chepi Dcö-
meötör felöl, tugia hogi giogieitot

Vas Gergclne felöl hallotta hogj niarasdon kun ka-
tat mikor rncgh egetek eö reiaiais uallot egjebet semmit
sem tud.

2) Tano. Zakani Lukatsne megh esküt, biti után azt
uallia hogj egiczcr mikor szakállason szállásban ültének uolna
Bartusné az beszélte olötteök. hogi mikor eök szilason lalc-

tanak. égi eeiyel. oda mentenek, kouats Mihalnc. Pazmani
Peterne es Alts Benodekne. cs nagi tanezot kerekei tetten ek
ot az hazban kikro eö mind rciaiok nczet. es az tancz után.

mondotta az égik. hogj icr fogdosauk megh es az kettei azt
mondotta

j
de ne fogjuk . nut adhatna ez ha igen szegenj

.

osztan más nap az süt kemenczenel allottanak mind az há-

rom Aszonj es Bartusno köszönt nekik azok nem fogattak,
köszönetét, kiknek azt mondotta bnrtusnc . falam azért nem
fogagiutok. hogj ez cijel oda ioöttetek uala es ot tanczolatok
az faluban, Chepi András felöl sémit sem tud. Sigmond An-
drásáé felöl azt hallotta liainal Istvánétól . hogi mikor fogua
volt. Samarmba hainal Istváné égj nad szálban eleucn melle-
ket rekesztet. be. Sigmondnc, es azt uittek Samariaban . Hai-
nal Istvánnak es ugi szabadult ki az fogságból . az után is

hallotta hainalneto! . hogi azt mondotta, hogj piroska nenem
áltál szabarleitotta ki az Vrat.

Azt is hallotta az mostani szakollasi prédikátortól, hogi
az Boszorkanj megh nionita égi eijel . kinek sót igert . es hai-

nalban oda ment. Sigmondne . tüzért.

Vas Gergelne felöl azt hallotta, hogj. j. szent égj ház-
hoz kel Aszonial. mikor it szakállason, az szent égj hazat
megh kerültek uolna cs néhol le is ultenek uolna a Cimterin-

ben. az szakallasi Seóla mester megh szoleitotta cöket, az
után. rutol mint ki fakadozot az niaka: kiért az mondotta az
mester . bizoni Vas Gergelinera uetck.hogi cÖ tselekette hogj
igj ki fakadoza az niakam egicbet nem tud.

sí könyvtár digitalizált dokumentum;!
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3) Tanú. Vcoros Benedek megh esküt, hiti után azt

uallia: hogj sémit som . tud . feiesegc Fark Sofia semmit sem
tud Sigmoadne felöl, hallotta liogj tudna, ualamit es leaniat

cl tudna adnj ha. 10. uolna ia. migh más egjet el adhatna

tsak egjet is.

4) Tano. Baraniaj Gergi megh esküt, hiti után azt

uallia. sémit sem tud.

5) Tano. Füsi János megh esküt, hiti után azt uallia

hogj semmit sem tud.

6) Tano. Cristel Jakab megh esküfcliiti után azt uallia:

hogj cö semmit nem tud.

7) Tano. Poda Matias megh esküt, semmit sem tud.

8) Tano. Ycgh János mogh esküt, semmit sem tud.

9) Tano. Baraniaj Mihali. meg esküt, semmit sem tud.

10) Tano. Füsi Janosné hiti után azt uallia hogj eÖ sem-
mit nem tud.

11) Tano. Laki Mihaline , megh esküt, semmit sem tud.

12) Tano. Vcgh Lukatsne. hiti után. azt uallia hogj

semmit sem tud egicbct. hanem Cliepi Miklós mikor betegh

uolt. kertek hogj konkolinet ide hia. elis hitta. de ü nem
tugia miért hittak.

13) Tano. Füsi Tamasne megh esküt, hiti után azt ual-

lia hogj eí> semmit sem tud. hanem Chepi Miklós hogj bc-

tegh uolt ide hiuatta konkolinet es megh köuetek cgimast cs

inas nap megh holt.

14) Tano. Baraniaj Gergelne megh esküt, semmit sem tud.

15) Tano. Cristö Jakabne megh esküt, semmit sem tud.

16) Tano. Fark Sebestien, mogh esküt, hiti után sem-

mit sem tud.

17) Tano. Pazman Tamasne hiti után . azt uallia hogj eö
semmit nem tud.

18) Tano. Pazman Panna, hiti után semmit sem tud.

19) Tano. Fark Sebestienne Rets Orsik hiti után sem-
mit sem tud.

20) Tano. Fark Sebestien sclliere Makaj Anna Aszonj
hiti után semmit sem tud.

21) Tano. Vegh Tamas hiti után azt uallia: hogj eÖ sem-
mit nem tud.

12*

: könyvtár digitalizáltdokumentuma
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22) Tano. 'fim Ferenc* menes pásztora. Saigo Pál. megli

esküt sémit sem tud.

23) Tano Fark Sebestien szolgaia Mihok, hiti után sem-

mit sem tud.

24) Tano Laki Mihal szolgain: Illés András, hiti után

|
sémit nem tud egiebet, hanem azt hallotta az Túri

| Uram szolgájától Geezitftl hogj konkolinet áltál hi-

vatta Chepi Miklós azt mondotta, hogj eö adigh megh nem

halhat, migh ide nem ieön konkoline. egiebet sem sem tud.

25. Tano Nagj Albertne megli esküt, hiti után azt nal-

lia, hogj egiebet nem híd . hanem Botskaí hada után ualami

költ uolt az kézén az Urnák cs ide jöt Lakra, megh uagta

Chepi Deömeötöv cs it lakon, uolt hogi gtogietottauolna: égj

eijel ugj let dolga bgj mind az ket laha lol sugorodot. es

mondotta neki, hogj Defimeütör Uram nem tudom mi lölte

az labaimat nem alkatok reá. mind az ket labam feöl sugo-

rodot, arra mondotta Oliepi Deömeötiir halgas az bestia lele-

ke. nem leszen seiniuj dolga, osztan hogj megh uirradot,

megh kente es megh ginginlt utanna. Az után ismegli az

terdenek is let uolt nalamj niamtliaia . arról is kezdette Chepi

Andrást. Istenért kertien hogj megh mongia ha embertl ualo

manaliaiu unna. arra azt mondotta bgj feiemigh felelek hogj

nints. embertl ualo niaualiad. hímem tank sós mezei kenied

megli giogiu), kibl megli is gioginlt Azt latta ezen tano bgj

az Vrat gjogitóttá, (Tliepi Deömeötiir . hogj ezek az daj . Chepi

Andnls . cs Miklós . Valamj füvekkel zne sirt fztnek . de

nem tagja mire ualo uolt. egiebet semmit nem tud . hanem

hallotta masuktól . hogj sok naiat gjiiit Sigmondne bizonj Is-

ten hircuel nem gjiiiti . azt is tngia hogi egjezer eíizue hortak

Sigmondneua! az telet, es egiczer mikor ide köllötnolna adni

az fi telítdnek teiet, kerte bgj ot hagja az teiet en ot hat-

tam . es az után en nem tudom mit tsiiialt . de azon az niaron

semmi hasznát nem uehettem az en teheneimnek.

Vas Gergeline felöl hallotta sok emberektl hogj eör-

döngcös uolna: cgjebet Bem tud.

26) Tano. Saigo Paliie megh esküt, hiti útim azt uallia

hogj azt tugia hogj az szilasi Szabó János eötaenek Tamas-
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nak az lábát gjogitotta, Cliepi András es taroas azt mondotta,

liogj az emberek azt beszedik miuel hogj illicn hamar be

giogjul. az lábamon az seb bgj kifakad. Arra azt mondotta

Cliepi András. Azt mongiad nekik, liogj linziül benne ebfii.

egjebet semmit sem tud.

27) Tano. FeÖlsü szak állási Vas István nsegh esküt azt

uallia hogy egjezer az fúrnak Istóknak az kezet ualami Ifítte

unit es tsepi András mondotta bogi bizonj talam io uolna az

betsi szapanial megli kerrnj , egiebet ncin tud.

28) Tano. Egyhazas szakallíuú Mcnihart Istnan. megb

I

esküt hiti ntan . seramit sem . tud egjebet, ha-

nem azt hallata másoktól . hogj Vas G-crgelinc.

keneö fened Aszonj uolna de nem latot sémithoza.

2ÍI) Tano. Beke Miklós, biti után. azt uallia, bgj koczo

Istnan tol hallotta azt. bgj az teheneknek tsetsit kente, az

Ekctsi Clielle Benedek szolgaiok uolt Nigmondnen . aual ke-

netté ualamj kémnél az tehenek tseteit. ki múlt oszlan peö-

röltck cs koczo Istnan volt prókátora Vas Hergelne felül azt

hallotta mikor az cfí bazaban akart uolna szál lani it szakálla-

son, azt mondottak nckj. hogj aban ne szaljnn. mert t, n da-

li o b Aszonj az. egjebet sem tud.

30)

Tano Móka Jakab, biti után. semmit nem tud.

31)

Tano Nemet Matlas . hiti után azt uallia bgj az

Chcpi Deömeötört tugia hogj tudót giogicitani . mert az oö

feleseget is giogioitotta: egjebet semmit sem tud.

32)

Tano Nagj Istnan, hiti után semmit som tud.

33)

Tano kalman Mihalj hiti után semmit sem tud.

34)

Tano Szalaj János hiti után semmit sem tud.

35)

Tano ifjú Vas István semmit sem tud.

3(>) Tano. Sigmond András, hiti után, azt uallia. liogj

Ohepi Doiimeöteortnl hallotta mikor szabó sebestion lianak az

lahan uolt ualamj es azt megh nitntta ualami itassál azt háttá

hogj icgenic bimbónál mossa . megli ffizue,

37) Tano Balogh Hergel . hiti után semmit sem tud.

38) Tano. Kalosz Istnan liiti utau semmit sem tud. egie-

bet, hanem az eö mostoha leania Bartusnc szolgálta Vas (Her-

gelne Veit kalman Istuant cs azt beszelte Bartusnc . hogj

egjezer Szilára áltál ment uolt. Vas flergelne es az leania-

;yei könyvtár digitalizált dokumentuma
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nal kettn uoltanak tsak az szobaiban. Az Vei otbon nem nit

cs az Rartusnc az aitora állót az pituarbnl es he lialgatot azt

mondotta az lcanianak. hogj ha megh ieün az Vrad tahnt

tsak az hannadfii tulokra nllieön föl
,
oztan ugjmond

,
tsak az

maka tsigaiate mit mondot hogj. megh kennie, kit ioban

megh tud Bartusne mondanj.

39) Tano. Czokasi Pál. liiti után semmit sem tud.

40) Tano. Czonka János semmit sem tud.

41) Tano. Giarmati Tamas. hiti után semmit sem tud.

42) Tano. Rarbel Peter semmit sem tud.

43) Tano. Chaszar Jakab, hiti után. semmet sem tud.

hanem azt lattá hogj fed fedeleken halt . mente ualahoua uag)

nem eö nem tugiu.

44) Zakan Miklós . hiti után semmit sem tud.

45) Tano. Chazar Kaimon . hiti szerent . azt uallia . hogj

az komaromj . kouate . Pál it halt Szakállason nala . negied

magaual, es hozta elfi hogj egjezer igen ra hanta az Scmlee-

kes mellett
,
Chepi Andrásra az (csakanj szó kitörölve) balta

fokot cs az ulta el ueszet az labaual . nem tugia ha tsepi An-

drás tselekettele de az ulta igj neszek, mond. de az nlta

mind sántái.

40) Tano. Nagj Jakab hiti után semmit nem tud cgie-

bet, hanem inasoktól hallotta hogj Sigrnond Andrásáé tudna

ualami efelé mesterséget.

47) Tano. Bores (Jcrgelne. hiti után. azt uallia. hogj

hallotta másoktól, hogj az Apiok tudót Oruoslonj.

48) Tano. Bartus Takatsne . hiti után azt uallia hogj nem
mondotta azt a mit Zakatme VaL hanem egjkor szolgálta

Kálmán latnaimét. Vas Gergelincnck az leaniat. cs egikor

áltál hiatta az Aniat oö uelc. es mikor oda ment uolna Vas

Gergolne ez tano uizet mit hordot es az Aitora állót. s. ugj

halgatkozot oda be. hallotta azt hogj azt mondotta az leania-

nak . hogj osztan az nösten tinóra illieön . azt is mondotta

.

hogj az Vrad megh ieön osztan az niaka tsigaiai megli fogd

.

am. de éö nem tugja mire ualok uoltak ezek.

49) Tano. hiti után semmit sem tud.

50) Tano Nagj latnaimé . hiti után semmit sem tud

.

cgicbct hanoin, égj tehene boriazot uolt megh Sigmondnenak
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akinek az poklát megh mostak es oda eojtöttok az Ö söuc-

nickrc azt mondotta Sigmondnc hogj ez az rósz Molnár Istók

eöitöttc uolna oda.

51) Tano Molnár Benedekbe . Kid után semmit sem tud.

Azt hallotta Vas Gergcline felöl Szemed Jakabnetol. hogj

égjkor karatson esten estue. égj uödör nizet uit be az ház-

ban Vas Gergeline az aito meöge allota Szemeimet es azt

kerdette. Szemetineuel mit hosz, mit felelt Vas Gergelne nem
tugja . hanem azt az ueödör uizet az Asztal ala tette.

52) Tano. Nemet Matiasnc. semmit sem tud.

53) Tano. Henczi Istuanne hiti után semmit sem tud.

egjebet hanem. Vyhelben mikor laktanak . Jokanal és cgj kis

fia uolt ezen tanonak a ki az kutnal köuctsel
.
pipitert iaczot

uolna. Chcpi Miklós, giermek leucn oda ment megh uortc ez

tanonak fiat cs el aette az köuetset. cs hogj sirt uolna, ennek

az fia ki ment henczi Istusa . ennek az Vra és mikor ualami

Kettese megh rúgta uolna Miklóst. Sírva ment Miklós asztán

haza. Chepi Dömeötör ki ment es azt mondotta, hogj no

megh rúgtad a gjermeket bestie lelek kuruafi. de bizoni ha-

mar ualo nap sirua nesz az fiadnak az Segiben : azután más-

fél hetire, az giermek fel kézénél . es fel labaual. nem bírt.

más Oruos Aszoni megh mondotta hogj mégis annak künieö-

rcögjctck akitl eset. hiszem tagiatok kittel morgottatok. az

után osztan . 3 . hetire megh holt az giermek . Molnár Bene-

dekne Chepi Andrasnenak az eöregh Ania az holt testnél al-

uan. mondotta, hogj szegeni Josef meglt esek tene.ked az

Chepi dömeötör feniegetese, mert ezt fillérnél hallottam hogj

megh feniegete. tsepi Demeötör.

54) Tano. Balogh Gergelne. hiti titán semmit sem tud.

55) Tano. Kalóz Istuanne . hiti után azt italba : hogj Bc-

dane. az katus Aszoni lcania Túri Vram házánál feküt gier-

mek agiat, es komondor kepeben, mentenek reá Lengiel Ja-

nosne és Sigmondne es katus aszonj . es megh ucsztettek ha-

nem osztan. Lengielne firisztetto. kibl ugjan soha nem gio-

giulliata io 1 ki. hanem, ugian ugj holt mégis. Vas Gergelne

felöl hallotta hogj tudna ualamit.

56) Tót Istuanne hiti után. azt uallia hogj Lörincz Be-

nedek Vram szolgalatéi azt hallotta hogj egy Korina megier-
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fele ment uolna . es melleié adta uolna magat Chepi András

és azután hogj elmarat uolua Chepi András tle. hatra teken-

tet az koeliis, es latta hogj taliat szamian ropeöl . tsepi . An-

drás .

Ö7) Tnno. líeke Miklosne hiti után azt uallia. mint Za-

kanne uallia az Hainal Istuau cl szabadulása felöl.

Ö8) Tano. Kálmán Mthaline. hiti után azt uallia liogj

latta hogj Bigmondne Molnár Benodoknenck az melliet giogi-

totta.

5Ü) Tano. Giarmati Tamasne
,
semmit sem tud egiebet,

liánéin az mint Zak&nne cs Bekc-nc uallia az Hainal Istuan

ki szabadulása felöl. Azt is hallotta másoktól hogj Giörke. Ja-

ncsiiétól, es az Bogiaj .Szabó Gieíirginetöl hallotak uolna azt.

hogj azt mondottak, hogy ualamigh Bigmondne el adigh nem

felnek Azt is hallotta Nemet Matiasnak az olöbi felesegetül,

hogj mikor egjüt laktak uolna Vas Gergolinettel . eötet az

aito niögc adatta ez égj Vödör uizet hozot be Vasno. azt

kezdette Ncmetineucl, mit hcwz arra mondotta Vasne tejet

(50) Tano. Molnár Vrbanne hiti után semmit sem tud.

01) Tano. Chonka Janosne. azont uallia: mint tót Ist-

uanne.

0U) Tano. kürti Benedek . hiti után semmit sem tud.

00) Tano. Chokaai Paine . hiti után hallotta hogj az fiai-

ra maradót uolna a Chepi Dömeötör tudomanja.

04) Czcczü Mihalne hiti után semmit sem tud.

65) Baraehi Gieörgj . hiti után uallia. hogj köz hírrel

hallotta Bigmondne cs Vas Gergelinc felöl, hogj lehetetlen

hogj ualamit nem tudok.

00) Tano. Móni kart Istuanne. hiti után semmit sem tud

egiebet, hallotta azt. Chcnc Is titánnak az els felesége töl.

hogy igriczct tartót Vas Gcrgeline az ház lilán, cs ucle.

minden nap kását uitetot emij. Azt is tugja hogj Simon Fc-

rcnezne . ez tanonal lakot cs mindenkor, sz. Lueza Aszoni

nap elüt. harmad napul, el kosztok az suttogást, de nem
tugia mit uegeztek.

67) Tano. Niresi Peteiiie . hiti után azt uallia. liogj latta

azt hogj Vas Gergelne. üres kaimaual haitotta ki regei az te-
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honéit, fát mit szedegetct az barom után. de mire ualo uolt

ez nem tugia. ininiaian nehezteltek az falubeliek reaia erette.

68) Tano. Garamj Grergcline hiti után semmit sem tud.

69) Tano. Czaszar kalmanne. hiti után semmit sem tud.

70) Tano. Lengiel Tamasne. hiti után semmit som tud.

71) Tano Tót Janosnc. hiti után semmit sem tud.

72) Tano. Vas Gergeline. hiti után azt uallia. semmit
sem tud.

(Folytatjuk.)
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